Zápis z jednání Rodičovské rady dne 8. dubna 2015

Informace školy:
-

spuštěny nové webové stránky školy – hlavní účel je prezentace školy (poslat zápisy RR za rok
2015 + seznam členů RR a emailové adresy)
poslední dva dny školního roku 29-30.6 (pondělí a úterý), zvažuje se uvolnění žáků – ředitelské
volno (do 30.4. dát zpětnou vazbu od rodičů jestli mají zájem)
budova Na Korábě, uvolnění peněz od městské části – v době letních prázdnin výměna oken
všem rodičům připomínat neustále když posílají peníze na účet školy, aby správně identifikovali
platbu variabilním symbolem žáka, jménem dítěte případně účel platby
pěvecký školní sbor – funguje druhým rokem pod vedením p. Kateřiny Tůmové – schválen
příspěvek ve výši 5.000,- Kč na trička pro koncert v Selestiánském divadle a další prezentaci
sboru na jiných vystoupeních

II. stupeň
-

8.4.2015 proběhlo focení tříd
proběhl lyžařský kurz – pochvala za chování a aktivitu, díky pozdějšímu termínu „po sezóně“ se
podařilo uskutečnit mnoho aktivit navíc
plánovaný výjezd Španělsko
není zájem o sportovní kroužky, o botanický kroužek

I. stupeň
-

proběhla akce Pasování na čtenáře
v dubnu probíhají plavecké výcviky
ukázky výuky pro 2,3 a 4 ročník
26.5. proběhne focení tříd – 35,- Kč
běží zkušební provoz elektronické žákovské knížky, postupně se dolaďují drobné nedostatky a
rodiče i učitelé se seznamují s provozem a učí se zapisovat a používat knížku
zvážit jestli by bylo možné provést ukázkové hodiny anglického jazyka
RR schvaluje příspěvek na školu v přírodě 25,- Kč na žáka v ČR (35,- Kč zahraničí)

Školní družina
-

od nového školního roku se plánuje 15 oddělení
platba na nový školní rok bude hrazena již pouze jednorázově na celý rok – 2.500,- Kč, stejně tak
i u všech kroužků.V případě ukončení bude vrácena adakvátní část platby.
proběhne rozšíření ped. sboru o výchovné pracovníky
plánuje se rozšíření školních kroužků o: němčina, keramika, šikovné ručičky, malování (od 16
hod)

Ostaní
-

návštěva 4. Ročníku budovy na Korábě a seznámení žáků s druhým stupněm
rodičům budou včas předány informace jak se přehlásit na školní stravování
zvonění 2. Stupeň je v 8:15 hod
třídní učitel 4. Ročníků – 1. Varianta: zůstává s žáky a přechází s nimi nebo 2. Varianta – zůstává
celý kolektiv, třídní učitel bude přidělen nový
dotace na dětský den – rozloučení s družinovým školním rokem – RR zašle vedení školy

-

není dovoleno si fotit mobilem písemné práce žáků, které jsou k dispozici na třídních schůzkách
Konzultace – rodiče s dětmi na obou stupních školy – řešit domluvou na individuálním termínu
apelovat na rodiče platbu za fotografie – fotografie děti obdrží až po zaplacení

Příští zasedání RR: 27. 5. 2015 – budova Zenklova Na zámečku – od 18 hod.
Prezenční listina k nahlédnutí u zapisovatele.
Zapsala: Marie Marcoňová, 8. 4. 2015 (marie.marconova@gmail.com)
Schválil: Bohumil Hajný (hajny.bohumil@centrum.cz)
Dotazy ohledně hospodaření: Petra Šustrová (petrasustrova@email.cz)

